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Az Eurol® Endurance LD 10W‐40 egy szinte�kus motorolaj, amely megfelel a 
legújabb UHPD követelményeknek. Kiváló védelmet biztosít a hengerfurat tükrösödéssel 
mene�urat‐tükröződéssel szemben, valamint a legmagasabb oxidációs‐ és hő stabilitás jellemzi. 
Ajánlo� nagy terhelésű dízel haszongépjárművek, buszok, és ipari és nehéz gépjárművek 
motorjaiba.  
Alkalmazható meghosszabbíto� csereintervallumokhoz, ha a gépgyártó a felhasználási 
körülmények és a szűrési eljárás függvényében jóváhagyja, ezáltal csökkenthető a 
karbantartás költsége. 
Az Eurol® Endurance LD 10W‐40 üzemanyag‐takarékos tulajdonságokkal rendelkezik,
valamint a speciális adalék‐technológiának köszönhetően �sztán tartja a motort.

Alkalmazható bányagépek, építőipari‐ és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek, 
személy‐ és kishaszongépjárművek motorjaihoz is EGR és SCR rendszerrel elláto�
valamint hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltö� motorokhoz.
 
Elsősorban az ACEA E7 és a MAN M 3277, Scania LDF‐2 és API CI‐4 szabványoknak megfelelően le� 
kifejlesztve, de rendkívül széles körű egyéb más gépgyártói szabványokkal is rendelkezik
ezért sokoldalúan alkalmazható egyéb gépjárművekbe is.  Az adalék rendszerének köszönhetően 
mind az olaj, mind pedig a motor egyedülállóan �szta marad.

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C‐on 0.86  kg/l
Kinema�kai viszkozitás 40°C‐on 102,4  cSt
Kinema�kai viszkozitás 100°C‐on 15.0 cSt
Viszkozitási Index 153
CCS dinamikai viszkozitás 6590 cP

Lobbanáspont 205 °C

Alkalmazási terület

Eurol Endurance LD 10W‐40
Szinte�kus UHPD motorolaj Scania LDF‐2; ACEA E7 

Specifikációk és jóváhagyások

‐ ACEA E4/E7
‐ API CI‐4
‐ MAN M 3277
‐ MB 228.5
‐ VOLVO VDS‐3
‐ VOLVO VDS‐2
‐ RENAULT RLD‐2
‐ RENAULT RXD
‐ CES 20077
‐ CES 20078
‐ Deutz DQC III‐10
‐ MTU type 3
‐ Mack EO‐N és Mack EO‐M Plus

Rendelkezik az alábbi motorgyártói jóváhagyásokkal:
  ‐ Scania LDF‐2 

Teljesí� az alábbi jóváhagyásokkat:
  

Folyáspont ‐33 °C

Szulfáthamu tartalom 1.6  súly%
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